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تلو٘ز هحمك خٌبة ض٘خ ،هشحَم آخًَذ فشهَدًذ 1اعالق کالم استبد ًف٘بً هَسد پزٗشش ً٘ست؛ ٗقٌٖ اٌٗکِ
 .1وفبٗٔ األطَل (ؽ -آل الج٘ت) ،ص:424
الثبلث ػشش [استظحبة الحىن الوخظض]
أًِ ال شجْٔ فٖ ػذم جشٗبى االستظحبة فٖ همبم هغ داللٔ هثل الؼبم لىٌِ سثوب ٗمغ اإلشىبل ٍ الىالم ف٘وب إرا خظض فٖ صهبى فٖ أى الوَسد
ثؼذ ّزا الضهبى هَسد االستظحبة أٍ التوسه ثبلؼبم.
ٍ التحم٘ك أى ٗمبل إى هفبد الؼبم تبسٓ ٗىَى ثوالحظٔ الضهبى ثجَت حىوِ لوَػَػِ ػلى ًحَ االستوشاس ٍ الذٍام ٍ أخشى ػلى ًحَ جؼل ول
َٗم هي األٗبم فشدا لوَػَع ران الؼبم ٍ وزله هفبد هخظظِ تبسٓ ٗىَى ػلى ًحَ أخز الضهبى ظشف استوشاس حىوِ ٍ دٍاهِ ٍ أخشى ػلى ًحَ
ٗىَى هفشدا ٍ هأخَرا فٖ هَػَػِ.
فئى وبى هفبد ول هي الؼبم ٍ الخبص ػل ى الٌحَ األٍل فال هح٘ض ػي استظحبة حىن الخبص فٖ غ٘ش هَسد داللتِ لؼذم داللٔ للؼبم ػلى
حىوِ لؼذم دخَلِ ػلى حذٓ فٖ هَػَػِ ٍ اًمطبع االستوشاس ثبلخبص الذال ػلى ثجَت الحىن لِ فٖ الضهبى السبثك هي دٍى داللتِ ػلى ثجَتِ
فٖ الضهبى الالحك فال هجبل إال الستظحبثِ.
ًؼن لَ وبى الخبص غ٘ش لبطغ لحىوِ ووب إرا وبى هخظظب لِ هي األٍل لوب ػش ثِ فٖ غ٘ش هَسد داللتِ ف٘ىَى أٍل صهبى استوشاس حىوِ ثؼذ
صهبى داللتِ ف٘ظح التوسه ة إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُدِ ٍ لَ خظض ثخ٘بس الوجلس ٍ ًحَُ ٍ ال ٗظح التوسه ثِ ف٘وب إرا خظض ثخ٘بس ال فٖ أٍلِ فبفْن.
ٍ إى وبى هفبدّوب ػلى الٌحَ الثبًٖ فال ثذ هي التوسه ثبلؼبم ثال والم لىَى هَػَع الحىن ثلحبظ ّزا الضهبى هي أفشادُ فلِ الذاللٔ ػلى
حىوِ ٍ الوفشٍع ػذم داللٔ الخبص ػلى خالفِ.
ٍ إى وبى هفبد الؼبم ػلى الٌحَ األٍل ٍ الخبص ػلى الٌحَ الثبًٖ فال هَسد لالستظحبة فئًِ ٍ إى لن ٗىي ٌّبن داللٔ أطال إال أى اًسحبة
الحىن الخبص إلى غ٘ش هَسد داللتِ هي إسشاء حىن هَػَع إلى آخش ال استظحبة حىن الوَػَع ٍ ال هجبل أٗؼب للتوسه ثبلؼبم لوب هش آًفب
فال ثذ هي الشجَع إلى سبئش األطَل.
ٍ إى وبى هفبدّوب ػلى الؼىس وبى الوشجغ َّ الؼبم لاللتظبس فٖ تخظ٘ظ ِ ثومذاس داللٔ الخبص ٍ لىٌِ لَ ال داللتِ لىبى االستظحبة
هشجؼب لوب ػشفت هي أى الحىن فٖ طشف الخبص لذ أخز ػلى ًحَ طح استظحبثِ فتأهل تؼشف أى إطالق والم « »1ش٘خٌب الؼالهٔ أػلى اهلل
همبهِ فٖ الومبم ًف٘ب ٍ إثجبتب فٖ غ٘ش هحلِ.
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 دسس الفَائذ فٖ الحبش٘ٔ ػلى الفشائذ ،الحبش٘ٔالجذٗذٓ ،ص:373
لَلِ (لذُّ) :الحكّ التّفظ٘ل فٖ الومبم ثأى ٗمبل -إلخ.-
تَػ٘ح رله أى ٗمبل :اىّ ًحَ ثجَت الحىن لوَػَػِ هطلمب وبى فٖ لؼّ٘ٔ جضئّ٘ٔ أٍ ولّ٘ٔ ٍ ،إى وبى ال ٗخلَ إهّب أى ٗىَى فٖ خظَص لطؼِ
هي الضّهبى هي َٗم أٍ ل٘لٔ أٍ سبػٔ
أٍ فٖ جو٘غ األّٗبم ،إالّ أًِّ ثحست دل٘لِ ٗىَى ػلى ألسبم ،ألًِّ ثحسجِ تبسٓ ٗىَى خظَص الضّهبى أٍ جو٘غ األصهبى هأخَراً فٖ هَػَػِ
ل٘ذاً ثح٘ث َٗجت اًمطبػِ استفبع هَػَػِ سأسبً ٍ اًمطبع صهبى هٌْب استفبع فشد هٌِ ٍ .أخشى هأخَراً فِ٘ ظشفبً لثجَت الحىن لِ فِ٘ ،فال َٗجت
االًمطبع لالستفبع أطالً ،ال اًمطبع خظَص الضّهبى ٍ ال اًمطبع صهبى هٌْب ٍ إى وبى َٗجت رله الشّهّ فٖ ثجَت الحىن للوَػَع ،ووب وبى ثؼذ
اًمطبع خظَطِ فٖ األٍّل ٍ ،فٖ ثجَت الحىن لِ ثؼذ صهبى ألبم الذّل٘ل ػلى اًتفبئِ فِ٘ فٖ الثّبًٖ؛ ٍ ّزا ثخالف هب إرا شهّ فٖ ثجَتِ هغ أخز
الضّهبى ل٘ذاً ،فئًِّ شهّ فٖ سشاٗٔ هثل حىن هَػَع إلى هَػَع آخش.
ٍ ثبلجولٔ أخز خظَص صهبى ل٘ذاً َٗجت تؼّ٘ي الوَػَع ٍ تشخّظِ ٍ استفبػِ ثبًمطبػِ ٍ تؼذّدُ ثتؼذّدُ ،لىلّ َٗم هي أّٗبم أسجَع أٍ شْش أٍ
سٌٔ أٍ دّش ٍ ،أخزُ ظشفبً ال َٗجت رله ،ث ل الحىن ٍ الوَػَع فٖ ولّ هٌْوب ٍاحذٗ ٍ ،ىَى اًمطبػِ هَججبً الستفبع الحىن هي ًفس هَػَػِ،
أٍ لبم دل٘ل ػلى استفبػِ ثؼذ اًمطبػِ فٖ األٍّل ،ووب أًِّ وبى ل٘بم الذّل٘ل ػلى اًتفبء الحىن فٖ لطؼٔ هَججبً الستفبػِ ػي هَػَػِ فٖ ّزُ المطؼٔ،
ٍ اًمطبع استوشاسُ فْ٘ب فٖ الثّبًٖ ،ال ػذم اتّظبف هَػَع آخش ثِ حٌ٘ئز فْ٘وب ووب ال ٗخفى.
إرا ػشفت رله فبػلن أًِّ ال هجبل لالستظحبة أطالً ف٘وب أخز الضّهبى ل٘ذاً إرا شهّ فٖ اًتفبء الحىن ثبًمطبػِ ،لوب ػشفت فٖ استظحبة
الضّهبى ٍ هب ل٘ذ ثِ ٍ ،أش٘ش إلِ٘ آًفبً هي أًِّ هَجت لظ٘شٍسٓ الومّ٘ذ ثِ هَ ػَػبً ػلى حذٓ ،فال ٗستظحت ٍجَة اإلوشام لضٗذ َٗم السّجت هثالً إرا
شهّ فٖ ٍجَثِ فِ٘ فٖ هثل «أوشم صٗذاً َٗم الجوؼٔ» ووب ال ٗستظحت حشهتِ فِ٘ إرا خظّض خطبة ٍجَة إوشاهِ فٖ ولّ َٗم ثوثل «ال تىشهِ
َٗهبً» فئىّ إوشاهِ َٗم السّجت غ٘ش إوشاهِ َٗم الجوؼٔ ،فال ٗىَى اًسحب ة حىوِ إلِ٘ إالّ إسشاء حىوِ إلى غ٘شُ ،ثل ٗشجغ إلى استظحبة ػذم
ٍجَثِ فٖ األٍّل ٍ أطبلٔ ػوَم دل٘ل ٍجَثِ فٖ الثّبًٖ ،إر لؼّ٘ٔ أطبلٔ الؼوَم لضٍم االلتضام ثحىن الؼبم فٖ سبئش األّٗبم ٍ ،ػذم سفغ ال٘ذ هي
ٍجَة اإلوشام ثوجشّد ل٘بم الذّل٘ل ػلى حشهتِ فٖ َٗم فٖ غ٘ش ّزا الَ٘م ،فال هجبل هؼْب الستظحبة حىن الوخظّض ،ثل لَ لن ٗىي أطبلٔ الؼوَم
ووب فٖ الوثبل األٍّل ،فبلوشجغ َّ استظحبة ػذم ٍجَة اإلوشام ال ٍجَثِ؛ ووب ال هجبل إالّ لالستظحبة ف٘وب إرا أخز ظشفبً ٍ شهّ فٖ ثمبء
الحىن ٍ استفبػِ ثبًمطبػِ ،ف٘ستظحت ٍجَة اإلوشام ف٘وب إرا لبم الخطبة ػلى ٍجَثِ َٗم الجوؼٔ فٖ الجولٔ ػلى ًحَ الظّشفّ٘ٔ ال الم٘ذّٗٔ ٍ ،لذ
شهّ َٗم السّجت فٖ استفبػِ ٍ ،رله أٍػح هي أى ٗخفىٗ ٍ ،ستظحت حشهتِ ف٘وب إرا خضّ الخطبة الذّالّ ػلى ٍجَثِ ػلى ًحَ االستوشاس ٍ
الذٍّام ثوب دلّ ػلى حشهتِ فٖ َٗم ٍ شهّ فٖ ٍجَثِ ٍ حشهتِ فٖ سبئش األّٗبم؛ ٍ رله ألىّ الخطبة ٍ إى دلّ ػلى ثجَت الحىن فْ٘ب ػلى ّزا
أٗؼبً ،إالّ أًِّ ػلى ًحَ الذٍّام ٍ استوشاس حىن هَػَع ٍاحذ فٖ األّٗبم ،فبلخطبة ثِ وزله دل٘ل ػلى استوشاسُ ٍ اتّظبلِ إرا شهّ فٖ اًمطبػِ ٍ
اًفظبلِ ٍ .أهّب إرا لبم الذّل٘ل ػلى اًمطبػِ فٖ َٗ م ،فال ٗجمى هجبل ثؼذ أثذاً للذّاللٔ ػلى ثجَتِ فٖ غ٘شُ هي سبئش األّٗبم ،لؼذم وَى ثجَتِ فْ٘ب
هشوَالً لِ ػلى حبلِ حتّى ٗذلّ ػلِ٘ هغ اًفظبلِ ٍ استماللِ ٍ ،وًَِ هغ االتّظبل هشوَالً لِ ال ٗمتؼى وًَِ وزله هغ االًفظبل ،و٘ف ٍ شوَلِ لِ
هؼِ خلف ،إرا الوفشٍع داللتِ ػل ى استوشاس حىن ٍاحذ ٍ ،أٗي َّ هي حىو٘ي ٍ هَػَػ٘ي ٍ ،أٗي الَاحذ الوستوشّ هي اإلثٌ٘ي الوتوبثل٘ي
الوفظَل٘ي ثبلؼّشٍسٓ ثتخلّل الؼذم فٖ الج٘ي.
ثنّ ال ٗخفى أًِّ ال ٌٗبفٖ استوشاس حىوِ ػلى ٍحذتِ تؼذّد إطبػتِ ٍ هؼظ٘تِ ،ثل َّ لؼّ٘ٔ استوشاسًُ .ؼن لَ وبى االستوشاس فٖ طشف الوحىَم
ثِ ،ووب أهش هثالً ثبلجلَس إلى وزا هي دٍى اًحالل إلى هطلَثّ٘ٔ الجلَس فٖ ولّ آى هي آًبئِ ،ثل ػلى أى ٗىَى ثتوبهْب هطلَثبً ٍاحذاً لن ٗىي
ٌّبن إالّ إطبػٔ ٍاحذٓ ثئت٘بًِ ػلى استوشاسُ ٍ ،هؼظ٘تِ وزله َّ ٍ ،ػذم إت٘بًِ وزله ٍ لَ ثؼذم استوشاسُ هغ إت٘بًِ ،فتذثّش جّ٘ذاً.
ثنّ اًِّ ال ٗخفى أىّ الشّجَع إلى استظحبة حىن الوخظّض ف٘وب إرا وبى الىالم داالً ػلى االستوشاس ٍ الذٍّام ،إًّوب َّ ف٘وب إرا لن ٗىي الضّهبى
هأخَراً ػلى ًحَ التّم٘٘ذ فٖ الذّل٘ل الوخظّض ٍ ،إالّ فال سج٘ل إلى الشّجَع إلِ٘ أٗؼبً ،ثل ال ثذّ هي الشّجَع إلى سبئش األطَل ،ووب أًِّ لَ وبى
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ض٘خ

فشهَدًذ «اگش صهبى هشثَط ثِ فبم فلٖ ٍخِ الؾشف٘ٔ هلحَػ ثبضذ ،کالً ثقذ اص ٍسٍد تخػ٘ع

ًوٖتَاً٘ن سخَؿ ثِ فبم کٌ٘ن» هَسد لجَل ً٘ست ٍ هٖتَاى هَاسدٕ ٗبفت کِ فلٖسغن اٌٗکِ فبم ثِ ًحَٕ
ً٘ست کِ صهبى دس آى هفشِّد ثبضذٍ ،لٖ دس ف٘ي حبل ثب ٍخَد تخػ٘ع هٖتَاى ثِ آى فبم سخَؿ کشد.
ّوچٌ٘ي اعالق کالم استبد اثجبتبً هَسد پزٗشش ً٘ست؛ ٗقٌٖ اٌٗکِ فشهَدًذ «ٍلتٖ فبم هشخـ ًجَد
استػحبة حکن هخػع ،هشخـ است» فلٖ االعالق هَسد پزٗشش ً٘ست ٍ خبّبٖٗ ٗبفت هٖضَد کِ
هشخـ فبم ً٘ست ٍ دس ف٘ي حبل ًوٖتَاً٘ن استػحبة حکن هخػع کٌ٘ن.
فشهبٗص خٌبة آخًَذ

لذسٕ هدول ٍ دس ف٘ي حبل سؤال ثشاًگ٘ض ثَدُ ٍ ً٘بصهٌذ تَض٘ح ث٘طتشٕ است؛

توضیح بیشتر :خٌبة آخًَذ هٖفشهبٌٗذ ثبٗذ ثِ ٗک ًکتِٕ هْن دس اٌٗدب تَخِ کٌ٘نّ .وبىعَس کِ صهبى
ثب هالحؾِٕ فبم هٖتَاًذ تبسًٓ هفشِّد ثبضذ ٍ تبسًٓ ؽشف ثبضذً ،سجت ثِ خبظ ّن هٖتَاًذ اٗيچٌ٘ي ثبضذ.
پس چشا خٌبة ض٘خ

اص خبظ غفلت کشدًذ؟!

ثِ ّش حبل خبظ ّن صهبى داسد .گبّٖ صهبًٖ کِ هشثَط ثِ خبظ است ،ل٘ذ ثشإ آى است ٍ گبّٖ آى
صهبى ًسجت ثِ خبظ ،ؽشف٘ت هحضِ داسد ٍ ل٘ذٗت ًذاسد .دس ًت٘دِ هب هٖتَاً٘ن چْبس غَست تػَس کٌ٘ن؛
چَى ّن اص ح٘ث فبم ،صهبىِ هأخَر دس هَضَؿ هٖ تَاًذ هفشِّد ٗب ؽشف ثبضذ ٍ ّن اص ح٘ث خبظ هٖتَاًذ
هفشد ٍ ٗب ؽشف ثبضذ ،پس چْبس غَست ٍخَد داسد .اٗشاد اسبسٖ ثِ ض٘خ

اٗي است کِ اص تَخِ ثِ اٗي

الضّهبى فٖ الذّل٘ل الوخظّض للؼبمّ الوأخَر فِ٘ الضّهبى ػلى ًحَ التَّل٘ت ٍ التّم٘٘ذ هأخَراً ػلى ًحَ الظّشفّ٘ٔ وبى استظحبة حىوِ جبسٗبً ٍ هشجؼبً
لَ فشع سمَؽ الؼبمّ ػي الحجّ٘ٔ ثبلوؼبسػٔ أح٘بًبٍ ٍ ،جِْ ٗظْش هوّب لذّهٌبُ.
ثمٖ شٖء ٌٗجغٖ التٌجِ٘ ػلِ٘:
ٍ َّ أىّ تخظ٘ض الؼبمّ الذّالّ ػلى ثجَت الحىن ػلى الذٍّام إًّوب َٗجت ػذم الشّجَع إلِ٘ ػٌذ الشّه فٖ ثجَتِ إرا وبى هي أثٌبء صهبى
استوشاسُ ،دٍى هب إرا وبى هي أٍّلِ ٍ آخشُ هثال تخظ٘ض «أٍفَا ثبلؼمَد» ثذل٘ل خ٘بس الغجي ٍ إى وبى ٗوٌغ ػي الشّجَع إلِ٘ فٖ هسألٔ الشّهّ فٖ
أًِّ ػلى الفَس أٍ التّشاخٖ ،إالّ أىّ تخظ٘ظِ ثخ٘بس الوجلس ال ٗوٌغ ػٌِ فٖ هسألٔ الشّهّ فٖ وَى االفتشاق ثشجش ٍ ًحَُ هي الغبٗٔ أٍ الوغ٘ب ٍ ،وزا
تخظ٘ظِ ثبلمجغ فٖ الوجلس هثال فٖ ث٘غ الظّشف ٍ غ٘شُ؛ ٍ رله إهّب لَ وبى ثتم٘٘ذ هب ٗتؼلّك ثِ الحىن وبلؼمذ فٖ الوثبل ،ففٖ غبٗٔ الَػَح ،فئًِّ
ال إشىبل فٖ أىّ الوشجغ َّ الحىن الؼبمّ ثؼو٘ؤ أطبلٔ اإلطالق فٖ الوتؼلّك ػٌذ الشه فٖ صٗبدٓ تم٘٘ذُ ووب فٖ أطل التّم٘٘ذ؛ ٍ إهّب لَ وبى ثتم٘٘ذ
ًفس الحىن ،فألى لؼّ٘ٔ إطالق دل٘لِ أى ٗىَى ثجَتِ لوَػَػِ ػلى ًحَ االستوشاس ،ووب َّ الغشع هي األٍّل فبألٍّل ٍ ،هؼِ ٗجت االلتظبس ػلى
تشاخِ٘ ثومذاس هسبػذٓ الذّل٘ل ػلِ٘ ٍ ،ال سج٘ل إلى استظحبة حىن الخبصّ ٍ ،ال ٗمبس تخظ٘ظِ ثتشاخٖ أطل ثجَتِ وزله فٖ االثتذاء ػلى
تخظ٘ظِ ٍ اًمطبع استوشاسُ فٖ األثٌبء؛ ٍ رله لوب ػشفت هي أىّ الذّل٘ل ال ٗؼنّ هب ثؼذ صهبى حىن الخبصّ ثح٘بلِ ٍ إى وبى ٗؼوِّ هغ اتّظبلِ ثوب
لجلِ ٍ ػذم اًفظبلِّ ٍ ،زا ثخالف تخظ٘ظِ اثتذاء ،فئىّ داللتِ ػلى استوشاسُ ػلى حبلِ ٍ إى تأخش صهبى اثتذائِ ٍ .هي ٌّب ظْش ٍجِ الشّجَع إلِ٘
لجل صهبى ػلن ثتخظ٘ظِ فِ٘ إرا شه فِ٘ ،فتأهّل جّ٘ذا.
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ًکتِ کِ خبظ ّن هٖتَاًذ دٍ حبلت داضتِ ثبضذ غفلت کشدُاًذ.
بررسی صور چهارگانه ی نسبت زمان با عام و خاص

ثٌبثشاٗي صهبى هأخَر دس هَضَؿٗ ،ب ثبلٌسجٔ ثِ فبم ٍ خبظ ّشدٍ ،ؽشف است ٍ هفشِّد ً٘ست ٗب ثبلٌسجٔ ثِ
ّش دٍ ل٘ذ ثَدُ ٍ هفشِّد استٗ ،ب صهبى دس ساثغِ ثب فبم ل٘ذ هفشِّد ٍ ًسجت ثِ خبظ ؽشف است ٍ ٗب ثشفکس؛
ٗقٌٖ صهبى ًسجت ثِ فبم ؽشف ٍ ًسجت ثِ خبظ ،ل٘ذ است .اکٌَى اٗي چْبس غَست سا ثشسسٖ هٖکٌ٘ن.
صورت اول 1اٌٗکِ صهبى ال ثبلٌسجٔ الٖ القبم ٍ ال ثبلٌسجٔ الٖ الخبظ ل٘ذ ًجبضذ ٍ فمظ ؽشف ثبضذ اص
ثبة اٌٗکِ ّش چ٘ضٕ دس صهبى ٍالـ هٖ ضَد ّوچٌبى کِ ّش چ٘ضٕ دس هکبى ٍالـ هٖضَد .فشضبً خذاًٍذ
َ ُ

ُُْ

هتقبل فشهَدُ :أ ْوفوا ةِالعقود  ،هقلَم است کِ اٗي حکن ًسجت ثِ لغقبت صهبى ،تفشٗذ ًذاسد؛ ٗقٌٖ اٗيگًَِ
ً٘ست کِ سبفت اٍل ٗک أٍَْفَُا ،سبفت دٍم ٗک أٍَْفَُا ٍ ّکزا سبفت سَم ٍ چْبسم ٍ ّ ...شکذام ٗک أٍَْفَُا
داضتِ ثبضذ ٍ ّش صهبًٖ ٗک هَضَؿ ثشإ أٍَْفَُا ثبضذ .هقلَم است کِ چٌ٘ي استؾْبس ًوٖضَد ٍ ٍاضح است
کِ صهبى هفشِّد ً٘ست ٍ فمظ دالّ ثش استوشاس است؛ ٗقٌٖ هبداهٖ کِ صهبى است اٗي حکن ثبلٖ است ٍ اگش
تَاًست٘ذ دس الصهبى ّن ثشٍٗذ ثبص اٗي حکن ثبلٖ است ٍ صهبى ل٘ذش ً٘ست .سپس هخػػٖ ٍاسد ضذُ
است کِ دس غَست ؽَْس ف٘ت ،فمذ ٍاخت الَفبء ً٘ست ،الجتِ ف٘ت دس صهبى ؽبّش هٖضَد اهب صهبى الصهِٕ
لْشٕ آى است ًِ اٌٗکِ ل٘ذ ثبضذ.
دس اٌٗدب خٌبة ض٘خ

فشهَد اگش ضک کشدٗن هثالً آٗب خ٘بس ف٘ت ،هبدام الق٘ت است ٗب اٌٗکِ اگش ف٘ت

خَد ثِ خَد سفـ ضذ ثبص ّن خ٘بس ف٘ت ثبلٖ است ،فبم ًوٖتَاًذ هشخـ ثبضذ؛ ثِ خبعش اٌٗکِ فبم ًسجت ثِ
اٗي ض٘ئٖ کِ فشٍختِ ضذ اًحالل فشضٖ داسد اهب ًسجت ثِ صهبىّب اًحالل ًذاسد .اهش «ف بعقدک» ًسجت ثِ
اٗي ض٘ئٖ کِ فشٍختِ ضذُ ٍخَد داضتِ است ٍ دس همغقٖ اص صهبى ثِ ٍاسغِٕ خ٘بس ف٘ت کِ صهبى دس آى
دخبلت ًذاسد ،ثشداضتِ ضذُ است ٍ اگش اٗي اهش دٍثبسُ ثخَاّذ ث٘بٗذ ،دل٘ل دٗگشٕ هٖخَاّذ کِ ًذاسٗن ،پس

ّ .1وبى:
ف ئى وبى هفبد ول هي الؼبم ٍ الخبص ػلى الٌحَ األٍل فال هح٘ض ػي استظحبة حىن الخبص فٖ غ٘ش هَسد داللتِ لؼذم داللٔ للؼبم ػلى
حىوِ لؼذم دخَلِ ػلى حذٓ فٖ هَػَػِ ٍ اًمطبع االستوشاس ثبلخبص الذال ػلى ثجَت الحىن لِ فٖ الضهبى السبثك هي دٍى داللتِ ػلى ثجَتِ
فٖ الضهبى الالحك فال هجبل إال الستظحبثِ.
ًؼن لَ وبى الخبص غ٘ش لبطغ لحىوِ ووب إرا وبى هخظظب لِ هي األٍل لوب ػش ثِ فٖ غ٘ش هَسد داللتِ ف٘ىَى أٍل صهبى استوشاس حىوِ ثؼذ
صهبى داللتِ ف٘ظح التوسه ة إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُدِ ٍ لَ خظض ثخ٘بس الوجلس ٍ ًحَُ ٍ ال ٗظح التوسه ثِ ف٘وب إرا خظض ثخ٘بس ال فٖ أٍلِ فبفْن.
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ًوٖضَد هشخـ سا فبم لشاس داد .لزا ض٘خ

فشهَد استػحبة حکن هخػع خبسٗست؛ صٗشا ضک هٖکٌ٘ن

اٗي خ٘بس ف٘جٖ کِ ٍخَد داضت ٌَّص ثبلٖ است ٗب خ٘ش ،استػحبة آى سا خبسٕ هٖکٌ٘ن.
خٌبة آخًَذ

هٖگَٗذ تب اٌٗدب سخي استبد سا هٖپزٗشٗن ،اهب دس اٌٗدب کالم دٗگشٕ داسٗن ٍ هٖگَٗ٘ن
َ ُ

ُُْ

هخػػٖ کِ فمذ سا اص ضوَل أ ْوفوا ةِالعقود خبسج کشد ،دٍ حبلت هوکي است داضتِ ثبضذ؛
َ ُ

ُُْ

ٗک حبلتص هثل خ٘بس ف٘ت است کِ اص اثتذا أ ْوفوا ةِالعقود ضبهل فمذ ضذُ ثَد ،ثقذ اص هذتٖ اٗي ف٘ت
ؽبّش ضذ کِ دس ًت٘دِ دٗگش اٍفَا ضبهلص ًوٖضَد ،پس اص صٍال ف٘ت ضک هٖکٌ٘ن آٗب اٍفَا ضبهلص
هٖ ضَد ٗب خ٘ش ،استػحبة حکن هخػع خبسٕ است ٍ ًوٖضَد ثِ اٍفَا توسک کشد.
حبلت دٍم هخػع اٗي است کِ اص اٍل ًوٖگزاسد اٍفَا ضبهل فمذ ضَد ،هبًٌذ خ٘بس هدلس ٗب خ٘بس

حَ٘اى .خ٘بس هدلس ٗقٌٖ هبداهٖ کِ دس هدلس ّست٘ذٍ ،فبٕ ثِ فمذ الصم ً٘ست ٍ دس خ٘بس حَ٘اىَ ،صاح ُ
ِب
ْ َ َ َ َ َ َّ
اْل َی َ
َْ
ار ةِثَلث ِث أیام؛ 1اص اٍل هقبهلِ تب سِ سٍص خ٘بس داسد .هشحَم آخًَذ هٖفشهبٗذ فشهبٗص استبد سا دس
ِی
اْل
ة
ان
و
ِ
ِ
ِ

چٌ٘ي هخػػبتٖ کِ اص اثتذا ًوٖ گزاسد اٍفَا ٍ ًؾبٗش اٍفَا ضبهل هَضَؿ ضَد ،لجَل ًذاسم کِ ٌّگبم ضک
ًتَاً٘ن ثِ اعالق فوَم فبم ٗب ثِ فوَم فبم توسک کٌ٘ن.

َ ُ

ْ ُ

هطکلٖ کِ خٌبة آخًَذ ثب آى هَاخِ ضذُاًذ اٗي است کِ اگش ّش هخػػٖ هبًـ أ ْوفوا ةِال ُعقود ثبضذ،
َ ُ

ْ ُ

اغالً دس ث٘ـ إال هب ضزّ ٍ ًذسً ،وٖتَاً٘ن توسک ثِ أ ْوفوا ةِال ُعقود کٌ٘ن؛ چَى دس ّش ث٘قٖ هگش هَاسد
استثٌبئٖ ،خ٘بس هدلس هَخَد است هگش آًدبٖٗ کِ اص اٍل اسمبط کشدُ ثبضٌذ .اگش ثگَٗ٘ن ًوٖضَد ثِ فبم
َ ُ

ْ ُ

توسک کشد ،دٗگش أ ْوفوا ةِال ُعقود ًسجت ثِ اکثش ثَ٘ؿ سبلظ هٖضَد ٍ اٗي چ٘ضٕ است کِ ثب ٍخذاى فشفٖ
سبصگبسٕ ًذاسد .اص آى عشف ّن اٗطبى ًوٖتَاًذ سفـ ٗذ اص اٗي هغلت کٌذ کِ ٍلتٖ فبم هفشِّد ًجَد ٍ ضکستِ
ضذ ،دٍثبسُ ًوٖتَاًذ ثشگشدد؛ چَى دٍ حکن ٍخَد ًذاسد.
اعالق کالم ض٘خ

َ ُ

ْ ُ

اٗي است کِ اٌٗدب ًوٖ ضَد توسک ثِ أ ْوفوا ةِال ُعقود کشد ٍ ثبٗذ ثِ استػحبة

حکن هخػع ٗقٌٖ خ٘بس حَ٘اى ٗب خ٘بس هدلس سخَؿ کشد ،اهب خٌبة آخًَذ هٖفشهبٌٗذ :خ٘ش ،چَى
هخػع اص اٍل ًگزاضتِ ثَد کِ اٍفَا ضبهل فمذ ضَد ،ثقذ اص اٌٗکِ هخػع صهبًص سپشٕ ضذ ٍ ضک
کشدٗن ،دٗگش هبًقٖ ٍخَد ًذاسد؛ ثلکِ ّوبى حکوٖ کِ ضوَلص ًسجت ثِ هَسد هبًـ داضتِ ،هبًقص

ٍ .1سبئل الش٘ؼٔ ،ج ،11ص ،11ح:)23124( 2
ٍ ػٌِْٓٔ [هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذ] ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕيِ فَؼَّبلٍ لَبلَ سٓوِؼٕتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ ػٓلَِّٖ ثٕيَ هَٔسٓى الشِّػَب
طٓبحِتٔ الْحَٓ٘ٓٓاىِ الْؤشْتَشِٕ ثِبلْخِ٘ٓبسِ ثِثَلَبثَِٔ أََّٗبمٍ.
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ٗٓمَُلُ

ثشعشف ضذُ ٍ لزا ثقذ اص صهبى لغقٖ خ٘بس ،هشخـ فبم است ٍلَ اٌٗکِ فبم ثِ ًحَٕ صهبى دس آى اخز ًطذُ
ثبضذ کِ هفشِّد هَضَؿ ثبضذ.
ٍلتٖ کِ هخػع اص اثتذا ً٘ست ٍ دس اثٌبء ٍخَد داسدٗ ،قٌٖ آى فبم ضبهل هَضَؿ ضذُ ٍ ثقذ چ٘ضٕ
آهذُ ٍ اٗي ضوَل حکن سا ثشداضتِ ٍ فشؼ ّ ن اٗي است کِ ٗک حکن ث٘طتش ًذاسٗن ٍ ًسجت ثِ صهبى،
اًحاللٖ ً٘ست ٍ اگش فٌذ الطک دٍثبسُ ثخَاّ٘ن ٗک حکن داضتِ ثبض٘نٗ ،قٌٖ اًحاللٖ است ٍ اٗي خالف
فشؼ استٍ .لٖ اگش حکوٖ اص اٍل اغالً ً٘بهذُ ٍ ضوَل ًذاضتِ است ٍ ح٘بتص ثِ اٗي ثَدُ کِ ثقذ اص پٌح
سبفت ث٘بٗذ ،الهحبلِ هٖگَٗ٘ن فٌذ الطک هٖتَاًذ ث٘بٗذ ٍ آى هحزٍس هزکَس ٍخَد ًذاسد ،لزا هٖتَاً٘ن ثِ
َ ُ

ُُْ

أ ْوفوا ةِالعقود توسک کٌ٘ن ٍ ّوبى اًحالل فشضٖ ٍ ًِ اًحالل عَلٖ ،اٗي فشد سا ّن ضبهل هٖضَد.

ثٌبثشاٗي دس هثل خ٘بس حَ٘اى ٍ خ٘بس هدلس ،هشخـ دس هَاسد ضک ّوبى فبم است ،اهب دس هثل خ٘بس غجي،
هشخـ فبم ً٘ست ثلکِ هشخـ استػحبة حکن هخػع است.
آخًَذ

دس اداهِ ٗک «فافهم» داسًذ .خبلت اٗي است کِ ثقضٖ گفتِاًذ اٗي «فبفْن» اضبسُ ثِ اٗي است

کِ تفػ٘ل هي غح٘ح ً٘ست ٍ حشف ض٘خ

دسست است .ثقضٖ ّن گفتِاًذ همػَد آًست کِ اغالً

تفػ٘ل غح٘ح ً٘ست ٍ ّوِ خب هٖ ضَد سخَؿ ثِ فبم کشد .هب ثقذاً ثِ اٗي هغلت خَاّ٘ن پشداخت إىضبءاهلل.
صورت دومی 1کِ هٖ تَاً٘ن فشؼ کٌ٘ن اٗي است کِ صهبى ًسجت ثِ فبم ٍ خبظّ ،ش دٍ ل٘ذ ثبضذ.
آخًَذ افلٖ اهلل همبهِ هٖ فشهبٗذ اٌٗدب سٍضي است کِ هشخـ ،فبم است؛ چَى ٍلتٖ صهبى ًسجت ثِ فبم ل٘ذ
ثبضذّ ،ش ٍاحذ اص صهبى ٗک هَضَؿ هستمل هٖ سبصد کِ حکن ًسجت ثِ آى اًحالل پ٘ذا هٖکٌذ ٍ اگش ضک
کشدٗن ،هشخـ فوَم فبم است ٍ افشاد عَلِ٘ ثب افشاد فشضِ٘ اص اٗي خْت فشلٖ ًوٖکٌذ .دس اٌٗدب خبظ
ًوٖتَاًذ هشخـ ثبضذ ثِ دٍ خْت:
ٗک خْت کِ دس کالم ض٘خ

ّن ثَد ،آى است کِ ٍلتٖ فوَم دس خبٖٗ ضوَل داضت ٗقٌٖ دل٘ل

اختْبدٕ ٍخَد داسد (ؽَْس ثبلقوَم ،دل٘ل اختْبدٕ است) ٍ ثب ٍخَد دل٘ل اختْبدًَٕ ،ثت ثِ دل٘ل فمبّتٖ ٍ
اغل فولٖ ًوٖسسذ.
ٍخِ دٗگش کِ اص اٗي ٍخِ لَٕتش هٖثبضذ آى است کِ ٍلتٖ خبظ هم٘ذ ثِ صهبى ضذ ٍ صهبى دس ساثغِ ثب
 .1وفبٗٔ األطَل (ؽ -آل الج٘ت) ،ص:424
ٍ إى وبى هفبدّوب ػلى الٌحَ الثبًٖ فال ثذ هي التوسه ثبلؼبم ثال والم لىَى هَػَع الحىن ثلحبظ ّزا الضهبى هي أفشادُ فلِ الذاللٔ ػلى
حىوِ ٍ الوفشٍع ػذم داللٔ الخبص ػلى خالفِ.
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خبظ ل٘ذ ضذٗ ،قٌٖ همَّم است ٍ لزا ًوٖضَد حکن اٗي صهبى سا ثِ صهبى دٗگش سشاٗت داد؛ صٗشا ٍحذت
لضِ٘ ٕ هت٘مٌِ ٍ هطکَکِ کِ اسبس استػحبة است ثِ ّن هٖخَسد .اٗي ٍخِ هْنتش اص ٍخِ سبثك است؛
صٗشا عجك اٗي ٍخِ حتٖ اگش فبم ّن هطکلٖ داضتِ ثبضذ ٍ ًتَاًذ هشخـ ثبضذ ،ثبص ًوٖضَد ثِ خبظ سخَؿ
کشد ٍ استػحبة حکن هخػع خبسٕ ًوَد .ثق٘ذ ً٘ست اٗي ٍخِ ّن تلَٗحبً اص کالم ض٘خ

استفبدُ ضَد

ٍ ّوچٌ٘ي ًسجت ثِ غَست ثقذ.
صورت سوم 1اٗي است کِ فشؼ کٌ٘ن فبم ،دس ساثغِ ثب صهبًٖ کِ هأخَر دس هَضَفص است هٌحل
ًوٖضَد ٍ صهبى هفشِّد ً٘ست ٍ فمظ خبظ ثِ گًَِإ صهبى دس آى اخز ضذُ کِ ل٘ذ است ًِ ؽشف.
دس اٌٗدب ثبص هشحَم آخًَذ ثب ض٘خ

اختالف پ٘ذا هٖکٌذ .الجتِ دس اغل اٌٗکِ فبم ًوٖتَاًذ هشخـ ثبضذ

ّش دٍ هَافمٌذ؛ چَى فشؼ ضذ کِ صهبى ًسجت ثِ فبم هفشِّد ًجبضذ.
اعالق کالم ض٘خ

2

اٗي است کِ ٍلتٖ فبم هشخـ ًجبضذ ،ثِ خبظ هشاخقِ هٖکٌ٘ن؛ ٗقٌٖ استػحبة

حکن هخػع خبسٗست .آخًَذ

هٖفشهبٌٗذ خ٘ش ،اٌٗدب سخَؿ ثِ خبظ دسست ً٘ست؛ صٗشا فشؼ کشدٗن

صهبى دس خبظ ،ل٘ذ ثَدُ ٍ همَّم است؛ ٗقٌٖ اگش ثخَاّ٘ن آى حکن سا اص آى صهبى ثِ صهبى دٗگش ث٘بٍسٗن،
ٍحذت لضِٕ٘ هت٘مٌِ ٍ هطکَکِ حفؼ ًوٖض َد ٍ إسشاء حکن هي هَضَؿٍ الٖ هَضَؿٍ آخش است .پس
ؽبّش کالم ض٘خ

کِ اگش هشخـ فبم ًجَد استػحبة حکن هخػع خبسٕ است ،دس اٌٗدب دسست ً٘ست.

اگش هثالً سٍاٗت فشهَدُ ثَد« :التکشم صٗذاً ثبالکشام الخبظ ثَ٘م الدوقٔ» ٍ اص آى عشف« ،اکشم القلوبء» سا
داسٗن ٍ لزا ضک کشدٗن سٍص ضٌجِ ثبٗذ صٗذ سا اکشام کٌ٘ن ٗب خ٘ش ،خٌبة آخًَذ هٖفشهبٗذ ّوبىعَس کِ
ض٘خ

فشهَدًذ هشخـ فبم ً٘ست؛ چَى فبم ضکست ٍ هٌحل ًسجت ثِ أخضاء صهبى ً٘ست ،اهب استػحبة

حکن هخػع ّن ًوٖ تَاى کشد؛ صٗشا آى حکن هخػَظ َٗم خوقِ ثب ل٘ذ خوقِ ثَد ٍ ضٌجِ اغالً سثغٖ ثِ
آى ًذاسد .پس اٌٗدبست کِ هٖگَٗ٘ن اعالق اثجبتٖ کِ ض٘خ

فشهَد فٌذ فذم هشخق٘ت فبم ،استػحبة

حکن هخػع هشخـ است ،دسست ً٘ست.
ّ .1وبى ،ص:425
ٍ إى وبى هفبد الؼبم ػلى الٌحَ األٍل ٍ الخبص ػلى الٌحَ الثبًٖ فال هَسد لالستظحبة فئًِ ٍ إى لن ٗىي ٌّبن داللٔ أطال إال أى اًسحبة
الحىن الخبص إلى غ٘ش هَسد داللتِ هي إسشاء حىن هَػَع إلى آخش ال استظحبة حىن الوَػَع ٍ ال هجبل أٗؼب للتوسه ثبلؼبم لوب هش آًفب
فال ثذ هي الشجَع إلى سبئش األطَل.
 .2دس اٌٗجب اٗي سؤال هطشح هٖ شَد وِ چشا تفظ٘ل هزوَس دس طَست اٍل سا روش ًىشد وِ اگش تخظ٘ض اص اثٌبء ثبشذ ،هشجغ ػٌذ الشه
ػبم ً٘ست ٍلٖ اگش تخظ٘ض اص اثتذا ثبشذ هشجغ ػبم است؟ (ٍٗشاستبس)
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و صورت چهارم 1خبٖٗ است کِ فکس حبلت لجل ثبضذ؛ ٗقٌٖ هَضَؿ فبم اص ح٘ث صهبى اًحاللٖ
ثبضذ ثِ افتجبس اٌٗکِ صهبى هأخَر دس هَضَؿ فبم ،هفشِّد است ،اهب صهبى هأخَر دس هَضَؿ خبظ ثِ ًحَ
ؽشف٘ت ثبضذ ًِ ل٘ذٗت.
اٌٗدب ّن سٍضي است کِ فٌذ الطک ،هشخـ فبم است؛ چَى فشؼ کشدٗن فبم اًحاللٖ است ٍ ثِ حست
اخضاء صهبى ،حکن خذاٖٗ داسد ٍ فٌذ الطک هشخـ فبم است .آسٕ ،اگش اٗي فبم هطکل داضت ،هٖتَاً٘ن
استػحبة حکن هخػع خبسٕ کٌ٘ن؛ چَى صهبى دس آى ثِ فٌَاى ل٘ذ اخز ًطذُ است.
مقرّر :سیذ حامذ طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمذ عبذالهی

ّ .1وبى:
ٍ إى وبى هفبدّوب ػلى الؼىس وبى الوشجغ َّ الؼبم لاللتظبس فٖ تخظ٘ظِ ثومذاس داللٔ الخبص ٍ لىٌِ لَ ال داللتِ لىبى االستظحبة
هشجؼب لوب ػشفت هي أى الحىن فٖ طشف الخبص لذ أخز ػلى ًحَ طح استظحبثِ فتأهل تؼشف أى إطالق والم ش٘خٌب الؼالهٔ أػلى اهلل همبهِ
فٖ الومبم ًف٘ب ٍ إثجبتب فٖ غ٘ش هحلِ.

8

